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Artikel 4, tweede lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema beperkt de te mel-
den wijzigingen tot de bestuurders van de onderneming. [Bezwaarmaker] dient wijzi-
gingen van bestuurders van haar onderneming te melden. De onderneming is (het as-
bestverwijderingsbedrijf van) [bezwaarmaker]. 
Op grond van artikel 47, vijfde lid, van het Certificatieschema is [bezwaarmaker] ver-
plicht de stortbonnen binnen twee weken na aanbieding aan een erkende verwer-
kingsinrichting in het LAVS in te voeren. Toen dat niet lukte, had [bezwaarmaker] niet 
kunnen volstaan met het niet invoeren van de stortbonnen, maar had zij dit moeten 
melden bij [de CI] om een alternatief te vinden. 
 
 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van [bezwaarma-
ker] 
 
Het bezwaar 
[Bezwaarmaker] maakt bij brief van 26 november 2019 bezwaar tegen het besluit van 5 
november 2019 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] aan [bezwaarmaker] een formele waarschuwing 
gegeven. 
 
De procedure 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [gemachtigde CI] namens [de CI] bij brief van 10 
april 2020 een verweerschrift ingebracht. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 12 
juni 2020 gehouden hoorzitting. Het van deze zitting gemaakte verslag is bij dit advies 
gevoegd. 
 
Naar aanleiding van de hoorzitting heeft [gemachtigde bezwaarmaker] namens [be-
zwaarmaker] bij e-mailbericht van 16 juni 2020 een nadere toelichting gegeven. 
Bij e-maibericht van 24 juni 2020 heeft [gemachtigde CI] namens [de CI] hierop een re-
actie gegeven. 
Bij e-mailbericht van 29 juni 2020 heeft [gemachtigde bezwaarmaker] een nadere reac-
tie gegeven.  
 
De ontvankelijkheid 
Het bezwaarschrift voldoet aan de eisen die de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ten 
aanzien van de ontvankelijkheid stelt, zodat het bezwaar ontvankelijk is. 
 
De gronden van bezwaar 
[Bezwaarmaker] voert de volgende gronden van bezwaar aan. 
- BPW-JW08C-III/01 – artikel 4, tweede lid, aanhef en onder b, van het Certificatie-

schema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Cer-
tificatieschema). 
De bestuurder van [bezwaarmaker], [BV 1], is niet gewijzigd. 
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- BPW-JW08C-III/02 – artikel 47, vijfde lid, van het Certificatieschema. 
Binnen het LAVS is het enkel mogelijk om begeleidingsbrieven en stortbonnen in te 
voeren als de verwijderopdracht gereed is gemeld. Daarom is het technisch niet mo-
gelijk bij langdurige werken de begeleidingsbrieven en stortbonnen te uploaden in 
het LAVS terwijl deze langer dan twee weken voorhanden zijn. Dit is nagevraagd bij 
de Helpdesk Landelijk Asbestvolgsysteem. Het antwoord is als bijlage bijgevoegd. 

 
Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeids-
omstandighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling en het Certificatie-
schema. 
 
Op grond van artikel 4, tweede lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema meldt 
de certificaathouder onmiddellijk aan de certificerende instelling:  
b. wijzigingen van bestuurders van de onderneming.  
 
Artikel 47, vijfde lid, van het Certificatieschema bepaalt dat, indien het asbestverwijde-
ringsbedrijf zorgdraagt voor het transport of stort van het asbesthoudend afval, het as-
bestverwijderingsbedrijf het begeleidingsbiljet en de documenten met betreffende 
stortgegevens waaronder het gewicht van het afgevoerde asbest binnen twee weken 
na aanbieding aan een erkende verwerkingsinrichting in het LAVS invoert. 
 
In artikel 70, eerste lid, van Certificatieschema is bepaald dat, indien de certificaathou-
der niet voldoet of voldaan heeft aan één of meer bepalingen, sprake is van een afwij-
king en het procescertificaat van de certificaathouder door de certificerende instelling 
wordt ingetrokken, onvoorwaardelijk geschorst voor 30 dagen, voorwaardelijk ge-
schorst voor ten hoogste 90 dagen of de certificerende instelling de certificaathouder 
een waarschuwing geeft. 
Het tweede lid van artikel 70 bepaalt dat de certificerende instelling bij het toepassen 
van het eerste lid de categorie-indeling van afwijkingen volgt, zoals opgenomen in bij-
lage 2. Het niet voldoen aan artikel 4, tweede lid, en aan artikel 47, vijfde lid, van het 
Certificatieschema is een categorie III-afwijking.  
In artikel 70, tiende lid, van het Certificatieschema is bepaald dat aan de certificaathou-
der door de certificerende instelling een waarschuwing wordt gegeven in geval van 
een afwijking uit categorie III en IV. 
 
De beoordeling  
1. Op 16 oktober 2019 heeft [de CI] bij [bezwaarmaker] een audit uitgevoerd.  
Tijdens de audit is door de auditor geconstateerd dat volgens het uittreksel van de Ka-
mer van Koophandel met nummer [nummer] d.d. 1 augustus 2019 de heer [naam 1] per 
15 juli 2019 bestuurder is van [BV 2]. De heer [naam 2] staat niet meer als bestuurder van 
[BV 2] genoemd. Het betreft een wijziging van de bestuurders van de onderneming die 
niet onmiddellijk is gemeld aan [de CI]. 
Verder is tijdens de audit geconstateerd dat bij een tweetal dossiers stortbonnen van 
afval bij een erkend verwerker aanwezig zijn, maar dat deze stortbonnen niet binnen 
de gestelde termijn van twee weken in het LAVS zijn ingevoerd. 
 
[De CI] heeft deze geconstateerde feiten als afwijkingen van artikel 4, tweede lid, aan-
hef en onder b, en artikel 47, vijfde lid, van het Certificatieschema aangemerkt en bij 
het bestreden besluit aan [bezwaarmaker] een formele waarschuwing gegeven. 
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- BPW-JW08C-III/01 – artikel 4, tweede lid, aanhef en onder b, van het Certificatie-

schema 
  
2. Op grond van artikel 4, tweede lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema 
meldt de certificaathouder onmiddellijk aan de certificerende instelling wijzigingen 
van bestuurders van de onderneming. 
 
3. [BV 1] is de enige bestuurder van [bezwaarmaker]. De enige bestuurder van [BV 1] is 
[BV 2]. Op 15 juli 2019 is de heer [naam 1] toegetreden tot het bestuur van [BV 2]. Dit 
laatste feit is niet aan [de CI] gemeld. 
 
4. Het geschil spitst zich toe op de vraag of [bezwaarmaker] de toetreding van de heer 
[naam 1] tot het bestuur van [BV 2] aan [de CI] had moeten melden. Naar het oordeel 
van de commissie dient deze vraag ontkennend te worden beantwoord.  
 
Artikel 4, tweede lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema beperkt de te mel-
den wijzigingen tot de bestuurders van de onderneming. [bezwaarmaker] dient wijzi-
gingen van bestuurders van haar onderneming te melden. De onderneming is (het as-
bestverwijderingsbedrijf van) [bezwaarmaker]. [BV 1] was en is de enige bestuurder van 
[bezwaarmaker]. Daarin heeft zich geen wijziging voorgedaan.  
 
Volgens [de CI] in het verweerschrift moeten als bestuurders worden gezien de natuur-
lijke personen die de onderneming besturen. [De CI] wijst erop dat in artikel 2, onder c, 
van het Certificatieschema staat dat de bestuurders van een onderneming die een cer-
tificaat aanvraagt een verklaring moeten tekenen. Volgens [de CI] volgt daaruit dat dit 
uitsluitend natuurlijke personen kunnen zijn, omdat een rechtspersoon vanzelfspre-
kend niet kan tekenen. 
De commissie overweegt hierover dat een rechtspersoon wel degelijk een verklaring 
kan tekenen. Dat gebeurt door de daartoe rechtsgeldige vertegenwoordigers.  
 
Verder voert [de CI] in het verweerschrift aan dat overigens iedere andere opvatting, 
namelijk dat een bestuurder geen natuurlijke persoon zou moeten zijn, de bedoeling 
van de regeling zou frustreren, omdat die erop gericht is dat de CI belangenverstrenge-
ling moet kunnen constateren. Anders zou de CI uit eigen beweging met regelmaat de 
bestuursstructuren van al haar certificaathouders moeten laten controleren. Het feit 
dat de wetgever heeft gekozen voor een meldingsplicht van bestuurswijzigingen duidt 
erop dat dit niet de bedoeling van de wetgever is geweest.  
De commissie merkt hierover op dat de gestelde bedoeling van de regeling niet uit de 
regeling of toelichting blijkt. In de toelichting van het Certificatieschema wordt enkel 
vermeld dat artikel 4 overeenkomt met artikel 4 van het Werkveldspecifiek certificatie-
schema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Bijlage 
XIIIa). In de toelichting op artikel 4 van Bijlage XIIIa wordt gesteld:  

“Uit de in het tweede lid bedoelde wijzigingen kan bijvoorbeeld blijken dat er sprake 
is van de verkoop van de onderneming of beëindiging van de onderneming. De cer-
tificerende instelling controleert of de certificaathouder na de gemelde wijzing nog 
aan de eisen uit deze bijlage voldoet.” 
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Voor zover het om de constatering van belangenverstrengeling gaat, kan de CI op basis 
van de meldingsplicht in artikel 4, tweede lid, onder d, van het Certificatieschema 
hierop toezien.  
 
Naar het oordeel van de commissie gaat het verbod in artikel 4, tweede lid, aanhef en 
onder b, van het Certificatieschema niet zover dat daaronder ook de bestuurder (de 
heer [naam 1]) van de bestuurder ([[BV 2]) van de bestuurder ([BV 1]) van [bezwaarma-
ker] moet worden begrepen. De tekst van artikel 4, tweede lid, aanhef en onder b, biedt 
daarvoor geen aanknopingspunten.  
Een dergelijke verruiming van de te melden wijzigingen is in strijd met het aan artikel 
5:4, tweede lid, van de Awb ten grondslag liggende legaliteitsbeginsel en het beginsel 
van rechtszekerheid waaruit volgt dat geen sanctie kan worden opgelegd zonder dat 
de overtreding voldoende duidelijk, voorzienbaar en kenbaar bij of krachtens een wet-
telijk voorschrift is omschreven. De commissie verwijst naar haar adviezen BCA 18005, 
BCA 18006 en BCA 19012 en de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 7 maart 
2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:976. 
 
Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat, nu geen sprake is van een afwijking van ar-
tikel 4, tweede lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema, het bestreden besluit 
voor dit onderdeel niet in stand kan blijven en moet worden herroepen.  
 
 
- BPW-JW08C-III/02 – artikel 47, vijfde lid, van het Certificatieschema 
 
5. Op grond van artikel 47, vijfde lid, van het Certificatieschema dient het asbestverwij-
deringsbedrijf het begeleidingsbiljet en de documenten met betreffende stortgege-
vens waaronder het gewicht van het afgevoerde asbest binnen twee weken na aanbie-
ding aan een erkende verwerkingsinrichting in het LAVS in te voeren. 
 
6. Vaststaat dat [bezwaarmaker] asbesthoudend afval heeft aangeboden bij een er-
kende verwerkingsinrichting. [Bezwaarmaker] heeft de stortbonnen niet binnen twee 
weken na aanbieding in het LAVS ingevoerd.  
 
[Bezwaarmaker] stelt dat het binnen het LAVS enkel mogelijk is om stortbonnen in te 
voeren als de asbestverwijderingsopdracht gereed is gemeld. Daarom is het bij langdu-
rige werken technisch niet mogelijk binnen twee weken de stortbonnen te uploaden in 
het LAVS. Bij e-mailbericht van 16 juni 2020 heeft [bezwaarmaker] dat met een video-
filmpje aangetoond. Bij e-mailbericht van 24 juni 2020 is namens [de CI] bevestigd dat 
het tussentijds invoeren van stortbonnen niet mogelijk is. 
 
[De CI] stelt dat de asbestverwijdering aan de Karspeldreef 4 te Amsterdam al op 31 mei 
2019 was afgerond. Tijdens de audit op 16 oktober 2019 is geconstateerd dat de stort-
bonnen nog niet waren ingevoerd in het LAVS. Dit betekent dat [bezwaarmaker] niet 
alleen de bonnen niet binnen twee weken heeft ingevoerd omdat dat niet mogelijk 
was, maar ook vier en een halve maand na beëindiging van de asbestverwijderings-
werkzaamheden nog niet. [Bezwaarmaker] heeft de stortbonnen pas in het LAVS inge-
voerd, nadat de auditor erop had gewezen dat de bonnen niet waren ingevoerd. [De CI] 
handhaaft dan ook haar stelling dat de stortbonnen ten onrechte niet waren ingevoerd 
en dat toepassing van de hardheidsclausule achterwege moet blijven. 
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Volgens [bezwaarmaker] onder meer in haar e-mailbericht van 29 juni 2020 kon zij, nu 
vaststaat dat het invoeren van stortbonnen niet mogelijk was, niet voldoen aan artikel 
47, vijfde lid, van het Certificatieschema. Zij verwijst naar SCa-100 (Gebruik LAVS, artikel 
18, , artikel 22, artikel 40, , artikel 42, en artikel 47), waarin wordt gesteld dat voor de ge-
vallen dat het LAVS onverhoopt niet beschikbaar is voor het beoogde gebruik, de certi-
ficerende instelling in voorkomende gevallen kan besluiten om het niet melden niet te 
sanctioneren. [De CI] had in dit geval behoren af te zien van het uitschrijven van een af-
wijking, aldus [bezwaarmaker]. 
 
De commissie volgt [bezwaarmaker] niet in haar standpunt dat [de CI] hier moest af-
zien van het uitschrijven van een afwijking en het geven van een formele waarschu-
wing. Op grond van artikel 47, vijfde lid, van het Certificatieschema is [bezwaarmaker] 
verplicht de stortbonnen binnen twee weken na aanbieding aan een erkende verwer-
kingsinrichting in het LAVS in te voeren. Toen dat niet lukte, had [bezwaarmaker] niet 
kunnen volstaan met het niet invoeren van de stortbonnen, maar had zij dit moeten 
melden bij [de CI] om een alternatief te vinden. Zeker nu tijdens de audit is gebleken 
dat [bezwaarmaker] na ruim vier maanden na beëindiging van de asbestverwijderings-
werkzaamheden de stortbonnen nog niet in het LAVS had ingevoerd of een alterna-
tieve melding bij [de CI] had gedaan, is er geen reden voor toepassing van de hard-
heidsclausule. 
Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden op grond waarvan [de CI] de afwij-
king zou moeten terugschalen en geen waarschuwing zou moeten geven. 
  
De commissie komt tot de conclusie dat [de CI] terecht een afwijking van artikel 47, 
vijfde lid, van het Certificatieschema heeft vastgesteld. [de CI] was daarom op grond 
van artikel 70, tiende lid, van het Certificatieschema bevoegd en gehouden aan [be-
zwaarmaker] een formele waarschuwing te geven. 
 
De proceskosten 
Op de hoorzitting heeft [bezwaarmaker] om een proceskostenvergoeding op voet van 
artikel 7:15 van de Awb.  
 
Op grond van artikel 7:15, tweede lid, van de Awb worden de proceskosten in verband 
met de behandeling van het bezwaar uitsluitend vergoed voorzover het bestreden be-
sluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid.  
 
Uit het vorenstaande volgt dat het bezwaar deels gegrond is en het bestreden besluit 
deels moet worden herroepen. Naar het oordeel van de commissie is sprake van een 
aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Daarom dienen de proceskosten 
te worden vergoed.  
 
De kosten kunnen met inachtneming van het Besluit proceskosten bestuursrecht en 
de daarbij behorende bijlage worden begroot op 1 punt voor het verschijnen op de 
hoorzitting. De waarde per punt bedraagt € 525,- (gewichtsfactor 1).  
 
Dit resulteert in totaal in een bedrag van € 525,- voor de kosten van door een derde be-
roepsmatig verleende rechtsbijstand. Overige voor vergoeding in aanmerking ko-
mende proceskosten zijn niet aangevoerd, noch is de commissie daarvan gebleken. 
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Nu het hier om een met zaak BCA 20003 samenhangende zaak in de zin van artikel 3, 
eerste lid, van het Besluit proceskosten bestuursrecht gaat, hoeven de proceskosten in 
deze zaken slechts eenmaal te worden vergoed. 
 
Het advies 
De commissie adviseert [de CI]: 
1. het bezwaar deels gegrond te verklaren, het bestreden besluit te herroepen voor zo-

ver de gegeven formele waarschuwing is gebaseerd op instandhouding van de afwij-
king van artikel 4, tweede lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema en het 
bestreden besluit overigens in stand te laten; 

2. de kosten in verband met de behandeling van het bezwaar ten bedrage van  
€ 525,- te vergoeden, met dien verstande dat dit bedrag in deze zaak en in zaak BCA 
20003 slechts eenmaal hoeft te worden vergoed. 

 
Dit advies is gegeven door … 
 
Moergestel, 8 juli 2020. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter  


